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Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij maakt Hengelsport Federatie Midden Nederland, bezwaar tegen voornoemde beschikking van 
de Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 28 juli 2009 inzake kribverlaging Waal. Een kopie 
van dit besluit is ingesloten als bijlage. Een kopie van de statuten van onze organisatie is reeds in uw 
bezit.  
 
Belanghebbende 
Wij zijn rechthebbende van het schubvis-visrecht op een deel van de Waal via een privaatrechterlijke 
huurovereenkomst met de Staat. Op grond van dit recht en op grond van rechten van andere 
hengelsportorganisaties wordt de visserij op de Waal door de leden van de bij ons aangesloten 
hengelsportorganisaties en - voor zover in de landelijke lijst van viswateren opgenomen delen van de 
Waal - door leden van de bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportorganisaties uitgevoerd 
conform de Visserijwet.  
 
Wij nemen deel aan de Visstandbeheercommissie (VBC) Waal, waarin wij gezamenlijk met andere 
visrechthebbenden het visstand- en visserijbeheer voor de Waal vormgeven. De VBC Waal is 
opgericht naar aanleiding van rijksbeleid zoals verwoord in het Beleidsbesluit Binnenvisserij. Uit het 
voorgaande blijkt dat wij gebruik maken van de visserijfunctie die de Waal heeft en daarnaast ook 
onze verantwoordelijkheid nemen voor het visstand- en visserijbeheer. De visserijfunctie van de Waal 
is door het Ministerie van Verkeer- en Waterstaat erkend en benoemd onder andere in het Beheerplan 
voor de Rijkswateren, 2005-2008 en in de nog niet vastgestelde opvolger hiervan. 
 
Verder zijn wij op basis van onze statuten belanghebbend. Ons doel is onder andere het behartigen 
van de belangen van de georganiseerde hengelsport in het algemeen en van de aangesloten 
hengelsportverenigingen. Een andere doelstelling is het beschermen van de visstand. Inzake de 
vergunde activiteit zijn de belangen van van onze leden, met name HSVD te Dodewaard, HSV De 
Waalkanters te Druten en HSV Esox te Oosterhout, in het geding. De Waal is verder op nationaal 
niveau van belang voor de georganiseerde hengelsport, wat ook blijkt uit de onlangs vastgestelde 
visie Zilveren Stromen. De vergunde activiteit vindt plaats binnen de grenzen van ons werkgebied. 
 
Tot slot is de vergunde activiteit een pilot voor de verlaging van de overige kribben in de Waal. De 
vergunde activiteit heeft grote invloed op de plannen voor de verlaging van de overige Waalkribben. 
Derhalve heeft de vergunde activiteit rechtstreeks betrekking op onze visrechten in de Waal. 
 
Samenvattend: wij zijn direct belanghebbende bij de kribverlaging Waal en daarnaast komen wij op 
basis van onze doelstelling op voor de belangen van onze leden en voor de belangen van de 
georganiseerde hengelsport in het algemeen. 
 
Hieronder geven wij een toelichting op onze bezwaren tegen dit besluit. 
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Effect kribverlaging op sportvisserijmogelijkheden 
De geplande kribverlagingen van 1,5 tot 2 meter betekenen een groot verlies aan 
sportvisserijmogelijkheden. De kribben zijn nu gemiddeld ruim 250 dagen per jaar bevisbaar, na 
verlaging gemiddeld nog slechts 40 dagen. Dit betekent dat het aantal dagen dat er vanaf de krib kan 
worden gevist met een factor 6 afneemt. Voor sportvissers zijn de kribben de favoriete plek langs de 
Waal omdat je zo beter op de plekken kunt komen waar de vis zit. Daarnaast zijn verschillende 
vissoorten alleen vanaf de punt van de krib te bevissen Een vis als de barbeel bijvoorbeeld is vrijwel 
alleen te vangen vanaf de punt van een krib.  
 
Daarnaast worden de kribben door de uitvoeringswijze slechter begaanbaar. Verder wordt de 
bevisbaarheid van het kribvak verslechterd doordat vrijkomende stenen aan de benedenstroomse 
kant van de krib langs de volle lengte van de krib wordt verwerkt over een breedte van 20 meter vanaf 
de krib. Hierdoor wordt het vissen vanaf de krib praktisch vrijwel onmogelijk. Vislijnen komen namelijk 
in de steenstort vast te zitten. 
 
Ook zal door de kribverlaging stroming in het kribvak ontstaan. Voor zover de steenstort langs de krib 
dit al niet belet, kan er door de stroming die ontstaat, niet meer over grote afstanden gevist worden, 
wat nu praktijk is. Door de stroming ontstaat er namelijk zijwaartse druk op de vislijn, waardoor het aas 
zal afdrijven. 
 
Tot slot is niet uitgesloten dat de kribverlagingen een groot effect op de visstand hebben. Doordat in 
de huidige situatie de kribben het grootste deel van het jaar en met name in de periode mei-oktober 
boven water staan, stroomt het water in de kribvakken niet mee en bieden de kribvakken daardoor 
geschikt paai- en opgroei gebieden voor vissen. Daarnaast is er dankzij de kribvakken in de rivier veel 
variatie in stroming en sediment. Het midden van de kribvakken is luw en bestaat uit fijner sediment, 
de overgang van het kribvak naar de hoofdgeul biedt grover sediment en langs de kribben is er grove 
structuur in de vorm van basaltblokken. Indien het water in de kribvakken het grootste deel van het 
jaar gaat meestromen verdwijnen de voor vis belangrijke luwe delen in het kribvak. Ook kunnen er 
nadelig effecten op het voedselaanbod voor vis in de kribvakken optreden. 
 
Gezien de grote schaal waarop de kribverlaging plaatsvindt, kan het effect op de visstand zeer groot 
zijn. Een groot deel van het zomerbed van de Waal bestaat in de huidige situatie – dankzij de 
kribvakken – uit luwe gebieden. Door de kribverlaging zal het water in het kribvak het grootste deel 
van het jaar meestromen, waardoor naar onze inschatting de gevarieerde biotoop die de kribvakken 
nu bieden verdwijnt. De visstand zal in dichtheid en soortenrijkdom afnemen, het voortplantingsucces 
zal ook afnemen, doordat luw opgroeigebied verdwijnt. 
 
Onvolledig projectbesluit 
Wij kamen ook bezwaar tegen het projectbesluit voor de pilot kribverlaging in verband met de 
onvolledigheid van dit besluit. De volgende procedures zijn namelijk ten onrechte niet gevolgd: 
 

• Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer moet een MER-procedure gestart worden 
maar dit is niet gebeurd. 

• Op grond van artikel 5.2B van de Wet Milieubeheer is de kribverlaging vergunningplichtig. De 
kribverlaging heeft namelijk een ecologisch effect. Daarnaast moet op basis van dit artikel 
worden afgewogen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water in het geding zijn. Dit is niet 
gebeurd. 

• Er is geen watertoets uitgevoerd. 
 
Wij maken bezwaar tegen het niet volgen van de hierboven genoemde procedures. 
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Veilig en doelmatig gebruik is in gevaar 
Naar onze mening wordt met de beschikking de doelstelling van de Wbr - de bescherming van het 
waterstaatswerk en de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van dat werk - niet bereikt. Wij 
zijn van mening dat door het bestreden besluit het waterstaatswerk kribben Waal wordt aangetast en 
dat daardoor het veilig én het doelmatig (visserij)gebruik van dat waterstaatswerk in gevaar zijn. 
Daarnaast zijn ook natuur- en milieubelangen in het geding doordat onzeker is wat het effect is van de 
kribverlaging op bijvoorbeeld de visstand, de morfologie en het sediment. In de bescherming van de in 
het geding zijnde natuur- en milieubelangen worden slechts deels door de Natuurbeschermingswet 
voorzien. In de bescherming van het recreatief gebruik van de kribben wordt niet voorzien via andere 
wetgeving. 
 
Het visserijgebruik van de Waal is in de eerste plaats een recreatief en economisch belang. Het 
visserijgebruik is door de overheid in onder andere het Beheerplan voor de Rijkswateren benoemd als 
één van de gebruiksfuncties van de Waal. Het grootste deel van de visstand en alle voor de visserij 
van belang zijnde vissoorten genieten geen bescherming op basis van de Flora- en Faunawet, omdat 
deze vissoorten onder de Visserijwet 1963 vallen. De overheid dient als verhuurder van het visrecht, 
dit recht te beschermen alsmede het aan het Waterstaatswerk verbonden visserijbelang. Omdat 
andere wetgeving hierin niet voorziet dient deze bescherming plaats te vinden op basis van de Wbr. 
 
Onvolledige monitoring  
Het effect van de kribverlaging op de visstand is niet of onvoldoende onderzocht. Hiervoor hebben wij 
de effecten van de kribverlagingen op de visstand geschetst. De effecten van de kribverlagingen zijn 
echter moeilijk te voorspellen en daarom is een intensief monitoringsprogramma zeer belangrijk. Het 
monitoringsprogramma dient al voor de uitvoering van de kribverlaging beschikbaar te zijn en ook 
dient de visstand al voor de uitvoering nauwkeurig in beeld te worden gebracht. Dit is echter niet 
gebeurd. Ook daarom kan het besluit niet in stand blijven.  
 
In de Wbr vergunning staat onder hoofdstuk 5.1 dat het een pilot project betreft. Deze pilot dient 
door de initiatiefnemer geëvalueerd te worden. Er wordt vervolgens alleen verwezen naar 
rivierkundige aspecten. De belangen van recreatie en ecologie komen niet aan de orde, ook onder 
bij betrokken belangen op pagina 4 is louter gekeken naar rivierkundige aspecten en belangen.  
 
De verlaging van de eerste 100 kribben is een pilot project, deze pilot wordt uitsluitend geëvalueerd 
op rivierkundige aspecten. Wij maken bezwaar tegen het ontbreken van een evaluatieplan voor de 
recreatieve en ecologische aspecten. 
 
Ontbreken mitigerende en compenserende maatregelen sportvisserij 
In gesprekken die zijn gevoerd tussen onze organisatie en Rijkswaterstaat is o.a. gesproken over 
mitigerende maatregelen zoals een gladde afwerking van de kruin van de kribben en de manier 
van afstorten van het talud aan de stroomafwaartse kant. Wij maken bezwaar tegen het ontbreken 
van het testen van enkele mitigerende maatregel in deze pilot. Gezien de snelheid van het proces 
vrezen we dat alles wat nu niet wordt meegenomen in de evaluatie, bij de overige kribben ook niet 
wordt overwogen. 
 
Verder willen wij dat er concrete maatregelen worden genomen om het verlies aan vismogelijkheden 
te compenseren. Deze compenserende maatregelen kunnen bijvoorbeeld op het vlak van de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de rivieroevers liggen. Tot nu toe heeft overleg met 
Rijkswaterstaat geen concrete compensatie opgeleverd. Wij hebben echter wel een uitgebreide 
inventarisatie van knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid aan beide 
organisaties overlegd. 
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Zoals het er nu voor staat worden de stenen welke van de krib af komen gebruikt als afstorting om het 
talud flauwer te maken. Deze afwerking is voor de sportvisser ongunstig. Vislijnen komen hierin vast te 
zitten en het vissen wordt hierdoor erg moeilijk. Een goede mitigerende maatregel is de steenstort 
uitsluitend aan de voet van de krib toe te passen of aan de bovenstrooms kant. 
 
Verder hebben wij aan Rijkswaterstaat een suggestie van de VBC Waal voorgelegd om in de vorm 
van een proef een drijvende vissteiger aan te leggen voor vissers. Hiervoor is een ontwerp gemaakt 
welke we als proef in de praktijk willen brengen. Wanneer deze steiger succesvol is, kan de steiger 
een alternatief voor de verlaagde kribben zijn. 
 
Na de eerste 100 kribverlagingen start een monitoring op het effect van de maatregel. Hierbij wordt 
vooral gelet op de stromingsprofielen en niet op de effecten op de visstand. Er is nu op basis van 
expert-judgement beoordeeld dat de kribverlaging niet nadelig zou zijn voor de visstand. Naar onze 
mening is een expert-judgement niet voldoende om dit te beoordelen mede omdat er nog maar weinig 
bekend is van de visstand op de Waal. Zo zijn kribvakken goede rust- en foerageerplaatsen voor veel 
vissoorten. In de monitoring moeten de effecten op de visstand ook meegenomen moeten worden. 
 
Wij maken bezwaar tegen de afwezigheid van mitigerende en compenserende maatregelen voor 
visstand en sportvisserij in de beschikking. 
 
Op grond van de hiervoor geschetste effecten en bezwaren maken wij bezwaar tegen de beschikking 
van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 28 juli 2009 inzake kribverlaging Waal. 
 
 
Hoogachtend, 
Hengelsport Federatie Midden Nederland, 
Namens het bestuur 
 
 
 
 
 
Arjan Thielking 
Secretaris 
 
Bijlage:  
 
- beschikking d.d. 28 juli 2009. 


